13 de març de 2020.
Nota de premsa.

L’Ajuntament pren noves mesures d’emergència
per contenir el coronavirus
Es tanquen les dependències municipals a excepció d’aquelles que presten
serveis essencials o d’atenció a la ciutadania, les quals oferiran serveis
mínims. Els treballadors municipals podran teletreballar des de casa.
La vigència d’aquestes mesures s’allargarà des d’avui i fins el 27 de març,
revisable segons la situació de cada moment i les recomanacions que facin
les autoritats sanitàries.
Aquest migdia l’alcalde Pere Virgili ha pres noves mesures d’urgència davant
l’evolució del virus SARS-Cov-2, per evitar el risc d’exposició de la població i dels
treballadors i treballadores municipals i contenir la malaltia.
Les noves mesures entren en vigor avui mateix i tenen fins el 27 de març, tot i
que es revisaran d’acord amb la situació epidemiològica de cada moment.
Mesures de protecció de la ciutadania en oficines d’atenció ciutadana
A les oficines municipals hi haurà serveis mínims i, en la mesura del possible,
els treballadors i treballadores municipals faran teletreball, sempre que el servei
ho permeti.
L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania només atendrà una persona per taula.
Es prenen les mesures per garantir una distància mínima de seguretat de dos
metres entre persones.
Es reforça l’atenció telefònica (977 65 70 09) i s’insisteix en l’ús dels recursos
telemàtics per relacionar-se amb l’Ajuntament i fer els tràmits necessaris. Es
demana que s’eviti tot el possible la presència a les oficines municipals.

Mesures de protecció a la resta d’instal·lacions municipals
Es tanca als usuaris:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Llar d’Infants Municipal.
L’Esplai Municipal.
L’Escola d’Adults Mediterrani.
El Punt d’Informació Juvenil.
La Biblioteca Municipal.
El centre cívic La Roca Foradada – Museu de la Ràdio.
El Patronat Municipal.
L’àrea de lleure Els Llimoners.

Se suspenen totes les activitats col·lectives, públiques i privades, formatives,
culturals, d’oci o d’entreteniment al:
•
•
•
•
•
•
•
•

Camp de futbol municipal.
Pavelló Municipal
Zona esportiva municipal Eixample Les Piscines.
Sala polivalent del PIJ.
Sala polivalent del Casino Municipal.
Mercat del dijous.
Hotel d’Entitats.
Casal Cultural Les Monges.

Se suspenen totes les activitats amb participació inferior a 1.000 persones en les
quals no es pugui garantir el compliment de la restricció d’un terç de l’aforament.

